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Cennik zajęć edukacyjnych
I.1.
I.2.
II.1.		
II.2.		
II.3.		

Konkursy tematyczne – udział bezpłatny.
Edukacyjne zajęcia towarzyszące konkursom – 1 zł od osoby.
Projekt edukacyjny „Spotkania z najnowszą historią” – udział bezpłatny.
Lekcje muzealne – 5 zł od osoby.
Pokazy obrzędowości świątecznej i rękodzieła – Razem przygotowujemy się do świąt
– 6 zł od osoby.
II.4.1. Zajęcia interaktywne: Z książką za pan brat – 1 zł od osoby.
II.4.2. Zajęcia interaktywne: Gry i zabawy – 5 zł od osoby.
III.1.1. Zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży uczącej się (odpłatność od grupy do 20 osób)
– 140 zł.
III.1.2. Zajęcia warsztatowe dla dorosłych (odpłatność od grupy do 20 osób) – 220 zł.
III.2. Terapeutyczne zajęcia warsztatowe (odpłatność od grupy do 20 osób) – 140 zł.
IV.1. Zajęcia w ramach ścieżki edukacyjnej dla dzieci i młodzieży uczącej się (odpłatność od
grupy do 20 osób) – 180 zł.
IV.2. Zajęcia w ramach ścieżki edukacyjnej dla dorosłych (odpłatność od grupy do 20 osób)
– 330 zł.
V. Oferta specjalna dla szkół – projekt pn. „Klimaty galicyjskie” (oferta dotyczy szkół,
które zgłoszą udział łącznie ok. 100 osób w grupach do 25-30 osób) – 2,50 zł od osoby.
VI. Zajęcia dodatkowe w ramach konkursów – udział bezpłatny.
VII. Bon Kultury – informacja na stronie www.muzeum.sacz.pl
Wyżej wymienione odpłatności nie obejmują udostępnienia ekspozycji.
Wstęp na ekspozycję wg cennika obowiązującego w danym oddziale.

Informacje organizacyjne
1. Zakres zajęć w każdej z form edukacji jest modyfikowany i przystosowany do
odbiorcy; dzieci przedszkolnych, młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych,
ponadgimnazjalnych, studentów, nauczycieli i innych osób dorosłych.
2. Informacje o bieżących wystawach i imprezach etnograficzno-folklorystycznych
na stronie www.muzeum.sacz.pl
3. Szczegółowych informacji udziela: Dział Edukacji, 33-300 Nowy Sącz, ul. Lwowska 3,
tel. 18 443 77 08 w. 124, tel./fax 18 443 78 65, e-mail: edukacja@muzeum.sacz.pl
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I. KONKURSY TEMATYCZNE ORAZ EDUKACYJNE ZAJĘCIA TOWARZYSZĄCE
(wykłady, plenery, pokazy itp.)
1. Konkurs historyczny „Ziemia Sądecka – od przeszłości do współczesności”.

Kolejna edycja cieszącego się dużym zainteresowaniem konkursu, którego organizatorami
są: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Gimnazjum nr 2 w Nowym Sączu, Szkoła Podstawowa
nr 21 w Nowym Sączu, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Nowym Sączu przy
udziale Stowarzyszenia „Dla Miasta” w Nowym Sączu, Stowarzyszenia „Związek Sądeczan”,
Urzędu Miasta Nowego Sącza, Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, Polskiego
Towarzystwa Historycznego Oddział w Nowym Sączu. Realizacja projektu ma na celu
rozbudzanie zainteresowań historią regionu, dorobkiem minionych pokoleń, popularyzowanie
tematyki związanej z regionalnym dziedzictwem kulturowym, podnoszenie poziomu wiedzy
historycznej wśród młodzieży, a szczególnie zagadnień dotyczących tradycji regionu,
rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów, pobudzanie twórczego myślenia, rozwijanie
umiejętności dostrzegania, pogłębiania i umacniania postaw patriotycznych, uświadamianie,
że znajomość historii pozwala lepiej zrozumieć współczesny świat. Jego zadaniem jest
wzbogacanie i doskonalenie form pracy z uczniami zdolnymi.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
– udział bezpłatny
– regulamin konkursu na stronie www.muzeum.sacz.pl
Zajęcia towarzyszące:
Cykl zajęć edukacyjnych i konsultacji merytorycznych przygotowujących do konkursu, adresowany
do młodzieży szkół podstawowych gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. O uczestnictwie w zajęciach
decyduje kolejność zgłoszeń, ilość miejsc ograniczona.

2. Międzynarodowy konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Moja przygoda
w Muzeum” – edycja regionalna.

Konkurs z ponad trzydziestoletnią tradycją. Jego organizatorami są Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego oraz Muzeum Okręgowe w Toruniu, a także Muzeum Okręgowe
w Nowym Sączu, które jest gospodarzem eliminacji regionalnych. W konkursie mogą wziąć
udział dzieci i młodzież w wieku od 5 do 19 lat (bez ograniczeń wieku dla uczestników z dysfunkcjami). Celem konkursu jest zainteresowanie historią i tradycjami naszego regionu, przenoszenie obserwacji powstałych w kontakcie z dziełem sztuki do własnej pracy plastycznej,
kształcenie zdolności analizowania dzieła sztuki, poszerzanie wiadomości z zakresu wiedzy
o kulturze, historii, historii sztuki, o warsztacie artystycznym,
o zbiorach muzealnych różnego
typu i profilu, ich rodowodzie
i charakterze; wartościach naukowych, historycznych i artystycznych muzealiów, kształtowanie
upodobań artystycznych oraz
rozwijanie zdolności plastycznych. Konkurs organizowany jest
w czterech grupach wiekowych.
Prace laureatów będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w Domu Gotyckim,
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w terminie maj – czerwiec 2018 r., a następnie zostaną przesłane do Muzeum Okręgowego
w Toruniu na eliminacje międzynarodowe konkursu.
– udział bezpłatny
– regulamin konkursu na stronie www.muzeum.sacz.pl
Zajęcia towarzyszące:
Cykl plastycznych zajęć edukacyjnych przygotowujących do konkursu, adresowanych do młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Oferta zawiera organizację plenerów malarskich w Sądeckim Parku Etnograficznym i Miasteczku Galicyjskim połączonych z zajęciami
warsztatowymi oraz grupowe zajęcia instruktażowe (wykonywanie szkiców, kopii itp.). O uczestnictwie w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń, ilość miejsc ograniczona.

3. Konkurs fotograficzny Skarby Małopolski – edycja 2018 – „Rzeczpospolita Polska
1918 roku. To przyniosła nam wolność”.

Kolejna, XVIII edycja otwartego (skierowanego do wszystkich zainteresowanych) konkursu
fotograficznego „Skarby Małopolski” którego myślą przewodnią jest temat: „Rzeczpospolita
Polska 1918 roku. To przyniosła nam wolność”, realizowanego w ramach obchodów 100. rocznicy
odzyskania niepodległości przez Polskę. Projekt ten ma na celu zobrazowanie dokonań i osiągnięć
oraz przemian jakie miały miejsce w Małopolsce, ze szczególnym uwzględnieniem Sądecczyzny,
po odzyskaniu niepodległości w 1918 r., w okresie wolnej Polski. tj. II Rzeczpospolitej, w aspekcie
m.in. architektury, infrastruktury, przestrzeni kulturowej itp. Celem konkursu jest ponadto
przedstawienie poprzez fotografię lub cykl fotografii tych dokonań II Rzeczpospolitej w kontekście
idei niepodległościowej, patriotyzmu i wolności, które odnoszą się do wydarzeń historycznych
związanych z pierwszymi latami odrodzonej Polski oraz dwudziestolecia międzywojennego. Cel jest
też stworzenie fotograficznej dokumentacji tych dokonań i archiwizowanie ich stanu obecnego.
Konkurs organizowany jest w 2 kategoriach: dokument i fotografia artystyczna. Patronat obejmą:
Prezydent Miasta Nowego Sącza, Starosta Powiatu Nowosądeckiego. Projekt stanowi jeden
z ważnych elementów obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości organizowanych
w Nowym Sączu. Najlepsze prace edycji 2018 zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej
w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu w drugiej połowie 2018 r.
– udział bezpłatny
– regulamin konkursu na stronie www.muzeum.sacz.pl
Zajęcia towarzyszące:
Cykl zajęć edukacyjnych i konsultacji merytorycznych przygotowujących do konkursu, adresowany do młodzieży szkół podstawowych gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. O uczestnictwie w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń, ilość miejsc ograniczona.

4. Konkurs historyczny „Elity ziemi sądeckiej II Rzeczpospolitej i ich losy” – edycja 2017.

Organizatorami konkursu „Elity ziemi sądeckiej II Rzeczpospolitej i ich losy po 1939 r.” będzie
p. Andrzej Romanek, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu w Krakowie oraz Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu. Celem konkursu
jest zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski, a w szczególności zagadnieniami dot.
kształtowania się elit wywodzących się z Sądecczyzny i Podhala oraz ich wpływu na kształtowanie
rzeczywistości politycznej, gospodarczej, kulturowej i naukowej ziemi sądeckiej, limanowskiej,
gorlickiej oraz Podhala w trakcie istnienia II Rzeczpospolitej, z uwzględnieniem indywidualnych
losów poszczególnych osób po wybuchu II wojny światowej. Kolejnym celem jest rozwijanie
umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji zawartych w różnych źródłach oraz
odkrywanie wybitnych jednostek, które pełniąc szczególne funkcje publiczne lub wyróżniając się
swym zaangażowaniem społecznym (posłowie, senatorowie, ziemianie, naukowcy, urzędnicy,
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sędziowie, nauczyciele, księża, artyści, oficerowie WP,
policjanci, kombatanci itp.), mieli wpływ na rozwój państwa,
miasta, regionu i małych, lokalnych społeczności. Konkurs
jest skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych
i przeprowadzany będzie w dwóch kategoriach: praca
pisemna i praca multimedialna. Przewiduje się nagrody oraz
wyróżnienia dla finalistów konkursu w każdej z kategorii.
– udział bezpłatny
– regulamin konkursu na stronie www.muzeum.sacz.pl
Zajęcia towarzyszące:
Cykl zajęć edukacyjnych i konsultacji merytorycznych
przygotowujących do konkursu. O uczestnictwie w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń, ilość miejsc ograniczona.

5. Konkurs „Szopki bożonarodzeniowe” – edycja 2017/18.

Konkurs dla dzieci i młodzieży przeprowadzany we
współpracy ze Szkołą Podstawową nr 3 w Nowym Sączu
oraz Katolickim Stowarzyszeniem „Civitas Christiana”
w Nowym Sączu. Kryterium oceny każdej pracy jest ogólny
wyraz artystyczny, wkład pracy, pomysłowość, staranność
i dokładność oraz nawiązanie do tradycji świątecznej.
Nagrodzone i wyróżnione szopki oglądać będzie można na
wystawie pokonkursowej na przełomie 2017 i 2018 r.
– udział bezpłatny
– regulamin konkursu na stronie www.muzeum.sacz.pl
Zajęcia towarzyszące:
Zajęcia w formie gawędy z instruktażem wykonywania
tradycyjnych i współczesnych – ale wzorowanych na tradycyjnych – ozdób choinkowych i elementów szopki. Adresowane są do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych, przygotowujących sie do udziału w konkursie.
O uczestnictwie w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń,
ilość miejsc ograniczona.

6. Wojewódzki Konkurs Recytatorski.
Projekt o charakterze cyklicznym organizowany
przez Pałac Młodzieży w Nowym Sączu i Muzeum
Okręgowe w Nowym Sączu. Zostanie przeprowadzony
w dwóch etapach rejonowym i finałowym, w dwóch
grupach wiekowych: uczniowie klas I-III oraz IV-VI. Finał
konkursu odbędzie się w maju 2018 r. w Sądeckim Parku
Etnograficznym – Miasteczku Galicyjskim.
– udział bezpłatny
– regulamin konkursów na stronie www.muzeum.sacz.pl

7. Konkurs towarzyszący imprezie organizowanej
z okazji Dnia Dziecka.
–
–
6

udział bezpłatny
regulamin konkursu na stronie www.muzeum.sacz.pl

II.1. PROJEKT EDUKACYJNY „SPOTKANIA Z NAJNOWSZĄ HISTORIĄ”
Prezentacja i popularyzacja w atrakcyjnych formach wybranych zagadnień z historii Polski,
ze szczególnym uwzględnieniem okresu od końca XIX w. do połowy XX w.: w ofercie zajęcia
interaktywne, konferencje, projekcje filmów dokumentalnych i wykłady, prezentacje multimedialne
z elementami aktywizującymi, pokazy, inscenizacje grup rekonstrukcyjnych, gry edukacyjne, itp.
Tematyka zajęć nawiązuje również do najważniejszych polskich wydarzeń rocznicowych. Projekt
realizowany we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Krakowie oraz innymi partnerami.
Szczegóły dot. tematów i terminów każdorazowo publikowane będą na stronie www.muzeum.
sacz.pl. Informacje kierowane będą bezpośrednio do szkół drogą e-mailową.
Czas trwania: wg indywidualnych ustaleń
Miejsce: Dom Gotycki, ul. Lwowska 3, Nowy Sącz, Muzeum Pienińskie w Szlachtowej ul. Łemkowska 37,
Szczawnica lub w instytucjach i placówkach współpracujących.
Prowadzący: wykładowcy IPN, Barbara Węglarz, Anna Wideł

II.2. LEKCJE MUZEALNE
1. Nowy Sącz – od przeszłości do współczesności .

Zajęcia interaktywne (quizy, gry, konkursy wiedzy) podejmujące zagadnienia dot. historii
Nowego Sącza od założenia miasta po czasy obecne. Przedstawienie najważniejszych
wydarzeń z życia miasta, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz zbiorów
muzealnych i materiałów pomocniczych.
Zajęcia polecane młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Czas trwania: 2 godziny lekcyjne
Miejsce zajęć: Dom Gotycki, ul. Lwowska 3, Nowy Sącz
Osoba prowadząca zajęcia: Anna Wideł

2. W nowosądeckim muzeum – poznajemy zbiory i pracę muzealników.

Co kryją ekspozycje muzealne? Czy każdy może zostać muzealnikiem? Czy warto zostać
kolekcjonerem? Zajęcia o charakterze interaktywnym z zastosowaniem form aktywizujących
(konkursy, quizy) oraz prezentacji multimedialnych, materiału filmowego.
Zajęcia polecane młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Czas trwania: 2 godziny lekcyjne
Miejsce: Dom Gotycki, ul. Lwowska 3, Nowy Sącz
Prowadzący: Anna Wideł
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3. Z pamiętnika babci i dziadka, czyli jak to dawniej bywało.

Zajęcia przybliżające świat dziecka mieszkającego na ziemi sądeckiej w XIX i XX w. W trakcie
warsztatów uczestnicy wykonają pamiątki z surowców naturalnych wzorowane na przedmiotach, jakimi bawili się nasi dziadkowie. Zajęcia polecane uczniom szkół podstawowych.
Czas trwania 2 godziny lekcyjne
Miejsce: Dom Gotycki, ul. Lwowska 3, Nowy Sącz
Prowadzący: Joanna Sucharska

4. Rycerz i księżniczka z nowosądeckiego zamku.

Zajęcia przybliżają średniowieczne obyczaje, elementy ubioru oraz zbroi średniowiecznej.
Uczestnicy poznają drogę, jaką musiał przejść chłopiec, by zostać rycerzem oraz dowiedzą
się czym zajmowały się panny dworskie lub księżniczki. Dowiedzą się, kto zamieszkiwał
nowosądecki zamek, poznają dawne tradycje, obyczaje. Wykonają własnoręcznie elementy
zbroi lub stroju. Zajęcia polecane uczniom szkół podstawowych.
Czas trwania 2 godziny lekcyjne
Miejsce: Dom Gotycki, ul. Lwowska 3, Nowy Sącz
Prowadzący: Danuta Plata, Joanna Sucharska

5. Muzealne zagadki Jaśka i Agatki.

Zajęcia interaktywnego zwiedzania ekspozycji polegające na wspólnej analizie wybranych
eksponatów z wykorzystaniem tablic edukacyjnych z tekstami dotyczącymi tego obiektu
zakończone grą dydaktyczną. Zajęcia polecane dzieciom wczesnoszkolnym.
Czas trwania 2 godziny lekcyjne
Miejsce: Dom Gotycki, ul. Lwowska 3, Nowy Sącz; Sądecki Park Etnograficzny – Miasteczko Galicyjskie,
ul. Lwowska 226, Nowy Sącz
Prowadzący: Daniel Lachor, Danuta Plata, Joanna Sucharska, Anna Wideł

6. Sądecki zamek i jego tajemnice.

Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem zbiorów archiwalnych muzeum.
Zajęcia polecane młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Czas trwania: 1 godzina lekcyjna
Miejsce: Sądecki Park Etnograficzny – Miasteczko Galicyjskie, ul. Lwowska 226, Nowy Sącz
Prowadzący: Maria Marcinowska

7. Legendy o Świętej Kindze – patronce Ziemi Sądeckiej.

W oparciu o eksponaty oraz prezentację multimedialną przywoływane są legendy związane
z osobą św. Kingi.
Zajęcia polecane dzieciom przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Czas trwania: 1 godzina lekcyjna
Miejsce: Dom Gotycki, ul. Lwowska 3, Nowy Sącz
Prowadzący: Joanna Sucharska

8. Jak rozpoznać świętego? Po atrybucie jego!

Ale to nie wszystko, czego dzieci dowiedzą się o świętych podczas lekcji w Domu Gotyckim.
Poznają także wydarzenia z życia apostołów, męczenników oraz świętych, których czczono
jako patronów różnych dziedzin życia codziennego.
Zajęcia polecane dzieciom przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Czas trwania: 1 godzina lekcyjna
Miejsce: Dom Gotycki, ul. Lwowska 3, Nowy Sącz
Prowadzący: Maria Marcinowska, Danuta Plata
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9. O historii „żółtej ciżemki” – na przykładzie XIX wiecznego obiektu inspirowanego ołtarzem Wita Stwosza w kościele Mariackim w Krakowie.

Historia chłopca Wawrzka, dziecka wybitnie uzdolnionego, który każdą wolną chwilę spędza
na rzeźbieniu, będzie motywem przewodnim spotkania, a opowieść o nim ilustrowana projekcją
multimedialną.
Zajęcia polecane dzieciom przedszkolnym i szkolnym.
Czas trwania: 1 godzina lekcyjna
Miejsce: Dom Gotycki, ul. Lwowska 3, Nowy Sącz
Prowadzący: Danuta Plata

10. Nasz kochany Święty Mikołaj.

Gdzie i kiedy żył Święty Mikołaj? Tego dowiemy się na zajęciach w Domu Gotyckim. Dzieci zobaczą
również, jak postać św. Mikołaja przedstawiali malarze i rzeźbiarze w różnych epokach.
Zajęcia polecane dzieciom przedszkolnym i szkolnym.
Czas trwania: 1 godzina lekcyjna
Miejsce: Dom Gotycki, ul. Lwowska 3, Nowy Sącz
Prowadzący: Danuta Plata

11. Archeologia okolic Nowego Sącza.

Wykład o pradziejach miasta w oparciu o eksponaty archeologiczne oraz prezentację
multimedialną.
Zajęcia polecane młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Czas trwania: 1 godzina lekcyjna
Miejsce: Sądecki Park Etnograficzny – Miasteczko Galicyjskie, ul. Lwowska 226, Nowy Sącz,
Dom Gotycki, ul. Lwowska 3, Nowy Sącz, Muzeum Lachów Sądeckich w Podegrodziu, Podegrodzie 525
Prowadzący: Maria Marcinowska, Bartłomiej Urbański

12. Archeolog i jego praca.

Przedstawienie archeologicznego warsztatu badawczego z prezentacją multimedialną
oraz prezentacja obiektów archeologicznych.
Zajęcia polecane młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Czas trwania: 2 godziny lekcyjne
Miejsce: Dom Gotycki, ul. Lwowska 3 w Nowym Sączu
Prowadzący: Bartłomiej Urbański

13. Zamek nowosądecki w świetle badań archeologicznych.

Historia budowli przedstawiona poprzez archiwalne zdjęcia, film oraz ryciny z okresu przed i po
wysadzeniu zamku w 1945 roku. Zajęcia mogą być przedłużone o wycieczkę w okolice ruin zamku.
Zajęcia polecane młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Czas trwania: 2 godziny lekcyjne
Miejsce: Dom Gotycki, ul. Lwowska 3, Nowy Sącz
Prowadzący: Bartłomiej Urbański

14. Nowy Sącz w historii, legendzie.

W opowieść o najważniejszych wydarzeniach w dziejach miasta ilustrowaną slajdami,
wplecione są najbardziej znane legendy i opowieści nowosądeckie: o obrazie Oblicza Pańskiego,
o uratowanej z getta Żydówce, o alchemiku Michale Sędziwoju, o początkach tradycji nabożeństw
majowych, o duchach w synagodze i o tajemniczym źródełku przy zamkowych murach.
Zajęcia polecane młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Czas trwania: 1 godzina lekcyjna
Miejsce: Dom Gotycki, ul. Lwowska 3, Nowy Sącz, Sądecki Park Etnograficzny – Miasteczko Galicyjskie,
ul. Lwowska 226, Nowy Sącz
Prowadzący: Maria Marcinowska
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15. Twórczość Edmunda Cieczkiewicza na tle malarstwa młodopolskiego.

Prezentacja twórczości jednego z najciekawszych lecz niedocenionych i mało znanych
malarzy związanych z Sądecczyzną, absolwenta krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych, ucznia
Jacka Malczewskiego, Tadeusza Axentowicza, Leona Wyczółkowskiego.
Zajęcia polecane uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Czas trwania: 2 godziny lekcyjne
Miejsce: Dom Gotycki, ul. Lwowska 3, Nowy Sącz
Prowadzący: Anna Florek, Justyna Stasiek-Harabin

16. Potop szwedzki w Nowym Sączu na tle wydarzeń w Małopolsce z lat 1655-1660.

Prezentacja multimedialna przedstawia miejsca i postacie związane z wydarzeniami z lat 16551660 w Małopolsce ze szczególnym uwzględnieniem dziejów okupacji szwedzkiej w Nowym Sączu.
Zajęcia polecane młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Czas trwania: 1 godzina lekcyjna
Miejsce: Sądecki Park Etnograficzny – Miasteczko Galicyjskie, ul. Lwowska 226, Nowy Sącz
Prowadzący: Maria Marcinowska

17. Ikony sądeckiego muzeum jako przykład sztuki sakralnej wschodniego kręgu
kulturowego.

Zajęcia realizowane w Domu Gotyckim pozwalają poznać typowe przedstawienia ikonowe
i charakterystyczne cechy tego rodzaju dzieł sztuki. Dają też możliwość poznania schematu
ikonostasu, czyli zwyczajowego rozmieszczenia ikon w przegrodzie ołtarzowej.
Zajęcia polecane młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Czas trwania: 1 godzina lekcyjna
Miejsce: Dom Gotycki, ul. Lwowska 3, Nowy Sącz
Prowadzący: Edyta Ross-Pazdyk, Maria Marcinowska

18. O sztuce dawnej i współczesnej.

Tematy dotyczące poszczególnych okresów
w historii sztuki – od pradziejów do współczesności.
Lekcja dostosowana do sugerowanego, wybranego
zakresu i wieku odbiorców.
Zajęcia polecane młodzieży szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych.
Czas trwania: 1 godzina lekcyjna
Miejsce: Sądecki Park Etnograficzny – Miasteczko Galicyjskie,
Lwowska 226, Nowy Sącz
Prowadzący: Maria Marcinowska, Barbara Szafran

19. Mieszczańskie wnętrza i ich właściciele.

Prezentacja mieszczaństwa sądeckiego na przykładzie rodziny Ritterów; stosunki rodzinne,
zajęcia kolejnych mieszkańców „Ritterówki”, wystrój wnętrz zgodny z epoką i gustem właścicieli.
Zajęcia polecane młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Czas trwania: 1 godzina lekcyjna
Miejsce: Galeria Marii Ritter i Stare Wnętrza Mieszczańskie, Rynek 2, Nowy Sącz
Prowadzący: Edyta Ross-Pazdyk, Barbara Szafran, Maria Marcinowska

20. Zwyczaje i obrzędy ludowe związane ze świętami Bożego Narodzenia.

Prezentacja tradycyjnych ludowych zwyczajów i wierzeń związanych z cyklem świąt Bożego
Narodzenia poszczególnych grup etnograficznych historycznej Sądecczyzny – m.in. zakazy i nakazy
związane z kolejnymi etapami świąt, wróżby na nadchodzący rok, sposoby dekorowania izby
wigilijnej, tradycyjne życzenia świąteczne i noworoczne, grupy kolędnicze, ich stroje i akcesoria.
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Do wyboru:
1. lekcja w Miasteczku Galicyjskim z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
i eksponatów bożonarodzeniowych;
2. lekcja połączona z pokazem wyrobu
tradycyjnych wiejskich ozdób bożonarodzeniowych.
Zajęcia polecane dzieciom przedszkolnym i szkolnym.
Czas trwania: 2 godziny lekcyjne
Miejsce: Sądecki Park Etnograficzny – Miasteczko
Galicyjskie, ul. Lwowska 226, Nowy Sącz
Prowadzący: Barbara Romańska, Joanna Hołda,
Maria Madziar

21. Strój Lachów Sadeckich.

Zajęcia w oparciu o obiekty muzealne z izby weselnej w chałupie z Gostwicy, prezentacja
elementów stroju lachowskiego i wskazanie jego cech charakterystycznych.
Zajęcia polecane młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Czas trwania: 1 godzina lekcyjna
Miejsce: Sądecki Park Etnograficzny – Miasteczko Galicyjskie, ul. Lwowska 226, Nowy Sącz
Prowadzący: Barbara Romańska, Joanna Hołda

22. Apostołowie Słowian i pierwsze alfabety słowiańskie.

Tematem zajęć jest początek chrześcijaństwa w Europie Środkowej na przykładzie postaci
świętych Cyryla i Metodego, zwanych apostołami Słowiańszczyzny, ich podróże misyjne
oraz rola w kształtowaniu słowiańskiej kultury. Słuchacze będą mogli również zapoznać się
z głagolicą i cyrylicą – alfabetami stworzonymi dla języka słowiańskiego – oraz z innymi mniej
znanymi systemami pisma stosowanymi w Europie Środkowej i Wschodniej na przełomie I i II
tysiąclecia naszej ery. Lekcja połączona z prezentacją multimedialną oraz warsztatami pisania
głagolicą i innymi dawnymi alfabetami.
Zajęcia polecane młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Czas trwania: 2 godziny lekcyjne
Miejsce: Sądecki Park Etnograficzny – Miasteczko Galicyjskie, ul. Lwowska 226, Nowy Sącz
Prowadzący: Bogusława Błażewicz

23. Zwyczaje i obrzędy wielkanocne.

Znaczenie świąt Wielkiej Nocy w tradycji ludowej, zwyczaje i wierzenia towarzyszące ich
obchodom m.in. sposoby zdobienia pisanek, legendy o ich powstaniu, znaczenie wielkanocnych
symboli i zwyczajów – palmy, jajka, święcenia pokarmu, odganiania zimy, „śmigusa dyngusa”.
Do wyboru:
1. lekcja z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i eksponatów związanych z obrzędowością wielkanocną;
2. lekcja połączona z pokazem wyrobu tradycyjnych palm wielkanocnych.
Zajęcia polecane dzieciom przedszkolnym, młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych.
Czas trwania: 1 godzina lekcyjna
Miejsce: Sądecki Park Etnograficzny – Miasteczko Galicyjskie, ul. Lwowska 226, Nowy Sącz
Prowadzący: Barbara Romańska, Joanna Hołda
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24. W chłopskiej zagrodzie.

Cykl lekcji dotyczących codziennego życia w zagrodzie wiejskiej połączony z prezentacją
eksponatów.
Bloki tematyczne:
1. zajęcia codzienne, zwyczaje i obyczaje chłopów;
2. tradycyjne zwyczaje rolnicze;
3. wyposażenie wnętrz wiejskich chałup;
4. przedmioty codziennego użytku i ich przeznaczenie.
Zajęcia polecane młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Czas trwania: 1 godzina lekcyjna (każdy z wyżej wymienionych bloków tematycznych)
Miejsce: Sądecki Park Etnograficzny, ul. Lwowska 226, Nowy Sącz
Prowadzący: Barbara Romańska, Sylwia Zarotyńska

25. Kultura ludowa Sądecczyzny.

Bloki tematyczne:
1. tradycyjne rzemiosło wiejskie – prezentacja tradycyjnych narzędzi i sposobów pracy
rzemieślnika wiejskiego w warsztatach i pracowniach, m.in. kuźni, olejarni, pracowni szewca i cieśli;
2. wiejskie zajęcia domowe – prezentacja codziennych prac gospodarskich i służących do
nich sprzętów na przykładzie wyposażenia wiejskich zagród;
3. zdobnictwo obrzędowe – prezentacja elementów tradycyjnego zdobnictwa wnętrz m.in.
kwiatami i girlandami z bibuły i jedliny, wycinankami z kolorowego papieru, „pająkami”, a także
plastyki obrzędowej – symbolika różdżki weselnej, wielkanocnej palmy, „podłaźniczki”; Możliwość
interaktywnych pokazów wyrobu kwiatów i girland z bibuły, wycinanek i firanek z papieru.
Zajęcia polecane młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Czas trwania: 2 godziny lekcyjne (każdy z wyżej wymienionych bloków tematycznych)
Miejsce: Sądecki Park Etnograficzny, ul. Lwowska 226, Nowy Sącz
Prowadzący: Barbara Romańska, Joanna Hołda, Sylwia Zarotyńska, Bogusława Błażewicz

26. Łemkowszczyzna sądecka pod koniec XIX i w początkach XX wieku.

Prezentacja historii, kultury i gospodarki ludności łemkowskiej mieszkającej na Ziemi
Sądeckiej, kontaktów z ludnością polską i słowacką. Zajęcia przybliżają historię i specyfikę,
ludności łemkowskiej i jej małej ojczyzny, realizowane są na przykładzie sektora łemkowskiego
w sądeckim skansenie.
Zajęcia polecane młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Czas trwania: 2 godziny lekcyjne
Miejsce: Sądecki Park Etnograficzny, ul. Lwowska 226, Nowy Sącz
Prowadzący: Piotr Mikołajczyk

27. Niemieccy mieszkańcy Sądecczyzny od XVIII
do I połowy XX w.

Prezentacja historii, kultury i gospodarki ludności
niemieckiej mieszkającej na Ziemi Sądeckiej. Zajęcia
przybliżające historię i specyfikę małej ojczyzny,
realizowane są na przykładzie sektora Kolonistów
Józefińskich w sądeckim skansenie.
Zajęcia polecane młodzieży szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Czas trwania: 1 godzina
Miejsce: Sądecki Park Etnograficzny, ul. Lwowska 226,
Nowy Sącz
Prowadzący: Piotr Mikołajczyk
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28. Historia Szczawnicy i starostwa czorsztyńskiego w oparciu o dokumenty i eksponaty
muzealne.
Zajęcia polecane młodzieży szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Czas trwania: 1 godzina lekcyjna
Miejsce: Muzeum Pienińskie w Szlachtowej, ul. Łemkowska 37,
Szczawnica
Prowadzący: Barbara Węglarz

29. Legendy pienińskie i historia Pienin.
W oparciu o krótką prezentację multimedialną,
przywoływane zostaną legendy związane z postacią
św. Kingi, z jej ucieczką w Pieniny. Dowiedzą się
jaką rolę odegrał król Kazimierz Wielki, jako władca,
który zabezpieczał granicę państwa budując nowe
i umacniając stare zamki znajdujące się w Dolinie
Dunajca. Poznają historię pustelni na Górze Zamkowej
w Pieninach oraz historię mniejszości narodowych zamieszkujących Pieniny do II wojny
światowej. W ramach tematyki historycznej uczniowie zapoznają się z dwustuletnią historią
Uzdrowiska Szczawnica. Proponowane tematy: 1. Godła szalayowskie (szczawnickie).
2. Księżna Kinga – pani Ziemi Sądeckiej i Pienińskiej. 3. Król Kazimierz III Wielki – budowniczy
zamków granicznych. 4. Jak to było, jak sklepów nie było – rzemiosło w Pieninach.
5. Chrzest Polski i powstanie parafii pienińskich. 6. Historia Uzdrowiska w Szczawnicy.
7. Pienińscy pustelnicy, złoto Małych Pienin – Jarmuta. 8. Echa I wojny światowej w Pieninach.
9. Życie kulturalne w Uzdrowisku w Szczawnicy. 10. Holocaust i akcja „Wisła” w Pieninach.
11.Tajemnice Rusi Szlachtowskiej. 12.Powstanie szczawnickie ’44.
Wybór tematu w porozumieniu z prowadzącym zajęcia.
Zajęcia polecane uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Czas trwania: 1 godzina lekcyjna
Miejsce: Muzeum Pienińskie w Szlachtowej, ul. Łemkowska 37, Szczawnica
Prowadzący: Marta Słowik, Barbara Węglarz

30. Archeologia Pienin.
Co kryje się za tajemniczym słowem „archeolog”? Z czym związana jest jego praca?
Czy każdy może nim zostać? Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem eksponatów
archeologicznych i narzędzi związanych z pracami wykopaliskowymi. Proponowane tematy:
1. Zamki i warownie Pienin. 2. Jeden dzień z życia jaskiniowca. 3. Przed naszą erą – jak to
dawniej bywało. 4. Pradzieje Doliny Dunajca. Zabytki archeologiczne z terenu Pienin. 5. Zamek
Pieniny w świetle badań archeologicznych. 6. Nasz sąsiad neandertalczyk. 7. Jaskinia Obłazowa
i grodzisko w Maszkowicach. 8. Zamek Czorsztyn w świetle badań archeologicznych. 9. Chcę być
jak Indiana Jones – zawód archeolog.
Wybór tematu w porozumieniu z prowadzącym zajęcia.
Zajęcia polecane uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Czas trwania: 1 godzina lekcyjna
Miejsce: Muzeum Pienińskie w Szlachtowej ul. Łemkowska 37, Szczawnica
Prowadzący: Anna Wawrzczak
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31. Etnografia Pienin.

Zajęcia mają na celu prezentację życia codziennego na pienińskiej wsi. Uczestnicy będą mogli
dowiedzieć się, z jakich elementów składa się strój góralski z Pienin i czym różni się od strojów
innych górali, będą mieli możliwość poznania grup etnograficznych sąsiadujących z góralami
szczawnickimi. Proponowane tematy: 1. Od kapelusza po kierpce, czyli słów kilka o ubiorze górali
pienińskich. 2. Strój górali pienińskich. 3. Malarstwo na szkle. 4. Grupy etnograficzne na terenie
Pienin, Wołosi – pasterze karpaccy. 5. Chcę pracować w muzeum – sekrety zawodu etnografa.
Wybór tematu w porozumieniu z prowadzącym zajęcia.
Zajęcia polecane uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Czas trwania: 1 godzina lekcyjna
Miejsce: Muzeum Pienińskie w Szlachtowej ul. Łemkowska 37, Szczawnica
Prowadzący: Barbara Węglarz

32. Nikifor Krynicki – legenda sztuki europejskiej XX w.

Zajęcia polecane młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Czas trwania: 1 godzina lekcyjna
Miejsce: Muzeum Nikifora, Bulwary Dietla 19, Krynica-Zdrój, Dom Gotycki, ul. Lwowska 3, Nowy Sącz
Prowadzący: Zbigniew Wolanin

33. Rzeźba ludowa i malarstwo na szkle Karpat Polskich.

Zajęcia polecane młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Czas trwania: 1 godzina lekcyjna
Miejsce: Muzeum Nikifora, Bulwary Dietla 19, Krynica-Zdrój, Dom Gotycki, ul. Lwowska 3, Nowy Sącz
Prowadzący: Zbigniew Wolanin

34. Nikifor i jego akwarelowo rysunkowy świat.

Zajęcia polecane młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Czas trwania: 1 godzina lekcyjna
Miejsce: Dom Gotycki, ul. Lwowska 3, Nowy Sącz
Prowadzący: Zbigniew Wolanin, Danuta Plata

35. Prawo karne i dawne narzędzia tortur.

Zajęcia połączone ze zwiedzaniem wystawy „Sala tortur”.
Zajęcia polecane młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Czas trwania: 1 godzina lekcyjna
Miejsce: Dom Gotycki, Lwowska 3, Nowy Sącz
Prowadzący: Bartłomiej Czech, Beata Wierzbicka

36. Zwyczaje i obrzędowość rodzinna na podegrodzkiej wsi.

Wykład z wykorzystaniem materiału ilustracyjnego wprowadzający słuchaczy w świat
obrzędowości rodzinnej. Przybliżenie ważnych momentów z życia wielopokoleniowej familii
i związanych z nimi zwyczajów: od narodzin i chrztu, przez swaty, zrękowiny i wesele po
obrzędy pogrzebowe.
Zajęcia polecane uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Czas trwania: 1 godzina lekcyjna
Miejsce: Miejsce: Muzeum Lachów Sadeckich w Podegrodziu
Prowadzący: Barbara Romańska
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II.3. POKAZY OBRZĘDOWOŚCI ŚWIĄTECZNEJ I RĘKODZIEŁA – RAZEM
PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO ŚWIĄT
1. Mieszczańskie zwyczaje przedświąteczne. Wielkanoc.

Pokazy sposobów zdobienia i wykonywania tradycyjnych pisanek wielkanocnych, jak
również współczesnych dekoracji świątecznych, połączone z komentarzem dotyczącym
zwyczajów i tradycji okołoświątecznej w domach mieszczańskich. Zajęcia interaktywne
polegające na wykonaniu przez uczestnika samodzielnie pisanki lub ozdoby wg instruktażu
prowadzącego zajęcia.
Zajęcia polecane dzieciom przedszkolnym, młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Czas trwania: 2 godziny lekcyjne
Miejsce: Dom Gotycki, Lwowska 3, Nowy Sącz
Prowadzący: Anna Wideł, Danuta Plata, Joanna Sucharska, Daniel Lachor

2. Mieszczańskie zwyczaje przedświąteczne. Boże Narodzenie.

Pokazy wykonywania tradycyjnych ozdób choinkowych, jak również współczesnych
dekoracji świątecznych, połączone z komentarzem dotyczącym zwyczajów i tradycji
okołoświątecznej w domach mieszczańskich. Zajęcia interaktywne polegające na wykonaniu
przez uczestnika samodzielnie ozdoby świątecznej wg instruktażu prowadzącego zajęcia.
Zajęcia polecane dzieciom przedszkolnym, młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Czas trwania: 2 godziny lekcyjne
Miejsce: Dom Gotycki, ul. Lwowska 3, Nowy Sącz
Prowadzący: Anna Wideł, Danuta Plata, Joanna Sucharska, Daniel Lachor

3. Wiejskie zwyczaje przedświąteczne. Boże Narodzenie.

Pokazy wykonywania tradycyjnych ozdób na podłaźniczkę, połączone z komentarzem dotyczącym zwyczajów i tradycji okołoświątecznej w domach wiejskich.
Zajęcia interaktywne, polegające na wykonaniu przez uczestnika
samodzielnie ozdoby świątecznej wg instrukcji prowadzącego zajęcia.
Zajęcia polecane dzieciom przedszkolnym, młodzieży szkół
podstawowych i gimnazjalnych.
Czas trwania: 2 godziny lekcyjne
Miejsce: Sądecki Park Etnograficzny, ul. Długoszowskiego 83b
Prowadzący: Maria Madziar

II.4.1. ZAJĘCIA INTERAKTYWNE: Z KSIĄŻKĄ ZA PAN
BRAT
1. Czytajmy razem – czytamy dzieciom bajki, legendy
sądeckie i nie tylko...
Zajęcia realizowane w oddziałach muzeum, mogą być również prowadzone w placówkach
przedszkolnych. Prezentowane są najpiękniejsze utwory literatury dziecięcej oraz teksty
o Sądecczyźnie.
Zajęcia polecane dzieciom przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Czas trwania: 1 godzina lekcyjna
Miejsce: Dom Gotycki ul. Lwowska 3, Nowy Sącz, Sądecki Park Etnograficzny – Miasteczko Galicyjskie
(Biblioteka) ul. Lwowska 226, Nowy Sącz
Prowadzący: Anna Wideł, Danuta Plata, Joanna Sucharska, Piotr Droździk, Daniel Lachor

15

2. Biblioterapia w Muzeum.

Zajęcia terapeutyczne, w trakcie których wykorzystywane są różne teksty bajek, wierszy, fragmenty
książek. Zajęcia podzielone na wybraną formę terapeutyczną: bajki terapeutycznej, psychoedukacyjnej
lub psychoterapeutycznej. Jednym z celów zajęć jest
dostarczenie słuchaczowi wiedzy oraz pozytywnych
cech zachowania, zajęcia mają formę relaksacyjną.
Zajęcia polecane dzieciom przedszkolnym
i wczesnoszkolnym.
Czas trwania: 1 godzina lekcyjna
Miejsce: Sądecki Park Etnograficzny – Miasteczko
Galicyjskie (Biblioteka) ul. Lwowska 226, Dom Gotycki
ul. Lwowska 3, Nowy Sącz
Prowadzący: Izabela Wojtarowicz-Mrowca, Daniel Lachor

II.4.2. ZAJĘCIA INTERAKTYWNE: GRY I ZABAWY
1. Gra edukacyjna „Polak Mały”.

Nie ma wychowania patriotycznego bez nauki
podstawowego kodu tożsamości Polaków. Uczestnicy
zajęć w łatwy i atrakcyjny sposób, poprzez wybór
jednego z pięciu wariantów gry planszowej, zapoznają
się z polskimi symbolami narodowymi: słowami hymnu,
herbem i barwami flagi; będą mieli okazję nauczyć się
m.in. wszystkich zwrotek „Mazurka Dąbrowskiego”
– hymnu narodowego, ułożyć puzzle z symbolami
narodowymi, rozwiązać rebusy.
Zajęcia polecane dzieciom przedszkolnym
i wczesnoszkolnym.
Czas trwania: 1 godzina lekcyjna
Miejsce: Dom Gotycki ul. Lwowska 3, Nowy Sącz
Prowadzący: Anna Wideł, Danuta Plata, Joanna Sucharska,
Daniel Lachor
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2. Gra planszowa „Włóczykije – Drewniaki”.

Gra poświęcona Szlakowi Architektury Drewnianej. Chcemy udowodnić, że nawet tak poważny temat, jak historia sztuki i turystyka, może być punktem wyjścia do świetnej zabawy
i pasjonującej rozgrywki, a jednocześnie okazją do zyskania wiedzy o perłach Małopolski.
Gra zaprasza w niezwykłą podróż po znanych i nieznanych zabytkach architektury drewnianej. Dzięki niej gracz poznaje skanseny, dwory, chaty, cerkwie, kościoły i muzea z regionu
Małopolski. Na planszy i kartach znajdują się ilustracje i opisy 60. obiektów Szlaku Architektury
Drewnianej.
Zajęcia polecane młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Czas trwania: 2 godziny lekcyjne
Miejsce: Dom Gotycki, ul. Lwowska 3, Nowy Sącz, Sądecki Park Etnograficzny – Miasteczko Galicyjskie,
ul. Lwowska 226, Nowy Sącz
Prowadzący: Danuta Plata, Joanna Sucharska, Daniel Lachor

3. Gra planszowa „Pierścień św. Kingi”.

Gra inspirowana historią XIII-wiecznej Małopolski. Księstwo krakowsko-sandomierskie
zostało spustoszone przez Tatarów. Książę Bolesław Wstydliwy i jego żona, księżna Kinga,
wysyłają czterech najdzielniejszych rycerzy z misją kolonizacyjną. Rycerze mają odbudować
zniszczone osady, założyć miasta, wybrukować rynki oraz wznieść kościoły i mury obronne.
Zajęcia polecane młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Czas trwania: 2 godziny lekcyjne
Miejsce: Dom Gotycki, ul. Lwowska 3, Nowy Sącz, Sądecki Park Etnograficzny – Miasteczko Galicyjskie,
ul. Lwowska 226, Nowy Sącz
Prowadzący: Danuta Plata, Joanna Sucharska, Daniel Lachor
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III.1. ZAJĘCIA WARSZTATOWE
1. Klimaty Sądecczyzny i Pienin, czyli podarujemy wam pamiątkę - warsztaty
wzornictwa z pomysłem na wykonanie pamiątki regionalnej.

Warsztaty interaktywne podczas których uczestnik zapozna się z wybranymi zwyczajami
i obrzędowością doroczną, tradycjami, sztuką i wzornictwem regionalnym, elementami artystycznymi
i ozdobnymi, wykona własną i unikatową pamiątkę nawiązującą do tradycji oraz historii regionów
sądeckiego lub pienińskiego lub wariantowo wykona pamiątkę okazjonalną (związaną z rokiem
obrzędowym, świętami narodowymi (Konstytucji 3 Maja, Święta Flagi, 11 listopada), okazjonalnymi
(Dzień Matki, Dzień Babci itp.). Oferta dla grup zorganizowanych od 15 do 20 osób.
Zajęcia polecane uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Czas trwania: 2 godziny lekcyjne
Miejsce: Dom Gotycki, ul. Lwowska 3, Nowy Sącz; Muzeum Pienińskie w Szlachtowej, ul. Łemkowska 37,
Szczawnica
Prowadzący: Anna Wideł, Danuta Plata, Joanna Sucharska, Daniel Lachor, Barbara Węglarz, Marta Słowik,
Anna Wawrzczak

2. Ludowe zwyczaje – wróżby andrzejkowe.

Wspólna zabawa przy tradycyjnych wróżbach andrzejkowych dla panien i kawalerów– m.in.
lanie wosku, wróżba z talerzykami, kołkami z płotu, obierkami z jabłek, „kaczor”, poprzedzona
komentarzem o genezie obchodów wigilii św. Andrzeja i św. Katarzyny i związanych z tym
zwyczajach w tradycyjnej wiejskiej społeczności.
Zajęcia polecane młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Czas trwania: 2 godziny lekcyjne
Miejsce: Sądecki Park Etnograficzny, ul. Lwowska 226, Nowy Sącz
Prowadzący: Barbara Romańska, Joanna Hołda, Maria Madziar, Bogusława Błażewicz

3. Garncarstwo – rzemiosło w dawnym stylu.

Przybliżenie garncarskiej tradycji regionu. Zapoznanie z gatunkami gliny, sposobami jej
oczyszczania i przygotowania. Poznanie budowy i zasad działania koła garncarskiego. Sposób
organizacji pracy na warsztacie garncarskim. Nauka pracy na kole garncarskim połączona
z ćwiczeniami. Zapoznanie z technikami zdobienia. Prezentacja metod wypalania i suszenia naczyń,
praktyczna nauka ręcznego modelowania prostych form.
Zajęcia polecane młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Czas trwania: 2 godziny lekcyjne
Miejsce: Sądecki Park Etnograficzny-Miasteczko Galicyjskie, ul. Lwowska 226, Nowy Sącz
Prowadzący: Daniel Lachor

4. Fotografia z dawnych lat.

W ramach zajęć uczestnicy w oparciu o eksponaty oraz prezentację multimedialną poznają
różnorodność warsztatu fotograficznego dawniej i dziś oraz poznają tajniki obsługi aparatu
fotograficznego i kreowania obrazu.
Zajęcia polecane młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Czas trwania: 2 godziny lekcyjne
Miejsce: Sądecki Park Etnograficzny-Miasteczko Galicyjskie, ul. Lwowska 226, Nowy Sącz
Prowadzący: Piotr Droździk

5. Kolorowe niteczki, kolorowe sznureczki.

Warsztaty interaktywne kształtujące inwencję twórczą uczestników. Przy zastosowaniu
materiałów pasmanteryjnych: włóczki, kolorowych sznureczków, cekinów, filcu, koronek czy
szpilek z użyciem szydełka lub igły; uczestnicy będą mogli własnoręcznie wykonać biżuterię,
kartki okolicznościowe, kompozycje kwiatowe, breloczki, zakładki do książek.
Zajęcia polecane młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Czas trwania : 2 godziny lekcyjne
Miejsce: Dom Gotycki, ul. Lwowska 3, Nowy Sącz
Prowadzący: Renata Gryzło, Daniel Lachor
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6. Sztuka kreatywnego recyklingu – w krainie
wikliny papierowej.

Warsztaty kreatywne – eko design, w trakcie których
wykorzystywane są surowce wtórne. Uczestnicy będą
mogli wykonać różnorodne przedmioty takie jak wianki,
wazy, pudełka, przedmioty codziennego użytku.
Zajęcia skierowane do dzieci szkół podstawowych,
gimnazjalnych i polecane młodzieży ponadgimnazjalnej.
Czas trwania 2 godziny lekcyjne
Miejsce Dom Gotycki, ul. Lwowska 3, Nowy Sącz
Prowadzący: Renata Gryzło, Daniel Lachor

7. Złota szpulka.

Zajęcia warsztatowe poświęcone sztuce szycia,
opisujące modę panującą na terenach galicyjskich w wieku
XIX. Podczas warsztatów wykonywane będą ubrania
wycinane z kartonów, bristolu, papieru pakowego, tkanin na
których rozrysowany będzie szablon ubrania. W kolejnym
etapie na manekinie spinane będą poszczególne elementu
stroju. Warsztaty przybliżają pracę krawców, przedstawiają
XIX i XX-wieczną modę damską i męską.
Czas trwania: 2 godziny lekcyjne
Miejsce: Gotycki, ul. Lwowska 3, Nowy Sącz
Prowadzący: Daniel Lachor

8. Warsztaty zabawkarskie.

Warsztaty poświęcone sztuce zabawkarskiej na wsi
polskiej oraz w miasteczkach w XIX i XX wieku. Warsztaty
przybliżają problematykę związaną z wykonywaniem
zabawek z surowców naturalnych oraz tematykę zabaw,
jakie były popularne na terenach wiejskich i miejskich
w tym okresie. Podczas warsztatów wykonywane są
własnoręcznie zabawki np. ze słomy lub gałganków.
Czas trwania: 2 godziny lekcyjne
Miejsce: Sądecki Park Etnograficzny-Miasteczko Galicyjskie,
ul. Lwowska 226, Nowy Sącz, Gotycki, ul. Lwowska 3, Nowy Sącz
Prowadzący: Daniel Lachor

9. Muzeum – sztuka – artysta – dzieło. Warsztaty multimedialne.

Czy istnieją ciekawe lekcje o sztuce? Odpowiedzią
są zajęcia polegające na zainteresowaniu uczestników
sztuką w szeroko pojętym zakresie z wykorzystaniem
współczesnych nośników medialnych. Warsztaty będą
łączyć wiele dziedzin sztuki tj. malarstwo, grafika,
rysunek, muzyka, teatr itp.
Warsztaty składają się z dwóch form do wyboru,
w których:
1) dajemy uczestnikom możliwość, aby stali się
edukatorami lub przewodnikami. Ich zadaniem będzie,
przy udziale prowadzącego zajęcia, stworzenie „lekcji
muzealnej” podczas której będą mogli wyrażać swoje
poglądy na temat prezentowanych eksponatów,
analizować dane zjawisko w sztuce;
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2) uczestnicy mogą zapoznać się ze sztuką
różnych epok artystycznych począwszy od starożytności aż do współczesności z wykorzystaniem multimediów (prezentacje, filmy, programy komputerowe itp.), a następnie malować
własną interpretację wybranego dzieła sztuki.
Czas trwania: 2 godziny lekcyjne
Miejsce: Sądecki Park Etnograficzny-Miasteczko
Galicyjskie, ul. Lwowska 226, Nowy Sącz
Prowadzący: Daniel Lachor

III.2. TERAPEUTYCZNE ZAJĘCIA WARSZTATOWE
1. Po nitce do kłębka.

Do wyboru:
1) interaktywna zabawa w warsztacie tkackim zapoznająca uczestników ze sposobem
ręcznego tkania poprzez naukę prostych splotów. W czasie zajęć wykonuje się proste pasiaki
na krosienkach ręcznych.
2) uczestnicy wykonują małe formy plastyczne „miniatury tkacie” z wykorzystaniem surowców
wtórnych oraz włóczki. Zajęcie z zakresu arteterapii usprawniające motorykę małą oraz percepcję
wzrokową.
Zajęcia polecane dzieciom, uczniom klas integracyjnych, osobom dorosłym.
Czas trwania: 2 godziny lekcyjne
Miejsce: Dom Gotycki, ul. Lwowska 3, Nowy Sącz
Prowadzący: Renata Gryzło, Daniel Lachor

2. Artterapia w Muzeum.

Zajęcia terapeutyczne wykorzystujące różne metody oraz techniki artystyczne. Na zajęciach
uczestnicy będą mogli wykonać rysunek, prace malarską, rzeźbę, grafikę, collage z wykorzystaniem
różnych materiałów.
Zajęcia polecane dzieciom, uczniom z klas integracyjnych, osobom dorosłym.
Czas trwania: 2 godziny lekcyjne
Miejsce: Sądecki Park Etnograficzny – Miasteczko Galicyjskie ul. Lwowska 226, Nowy Sącz, Dom Gotycki ul.
Lwowska 3, Nowy Sącz
Prowadzący: Daniel Lachor

Informacja dotycząca rezerwacji terminów zajęć (lekcje muzealne, pokazy obrzędowości,
zajęcia interaktywne, gry i zabawy, warsztaty – poz. II i III spisu treści) przeprowadzanych
w oddziałach:
· Dom Gotycki, ul. Lwowska 3, 33-300 Nowy Sącz, Galeria Marii Ritter i Stare Wnętrza
Mieszczańskie, Rynek 2, 33-300 Nowy Sącz, Muzeum Lachów Sądeckich w Podegrodziu,
33-386 Podegrodzie 525, Muzeum Nikifora, Bulwary Dietla 19,33-380 Krynica-Zdrój,
kontakt: Dział Edukacji, 33-300 Nowy Sącz, ul. Lwowska 3,
tel. 18 443 77 08 w. 124, tel./fax 18 443 78 65, e-mail: edukacja@muzeum.sacz.pl
· Sądecki Park Etnograficzny, ul. Długoszowskiego 83 b, 33-300 Nowy Sącz,
kontakt: Dział Etnografii, tel. 18 441 44 12, e-mail: skansen@muzeum.sacz.pl
· Miasteczko Galicyjskie, ul. Lwowska 226, 33-300 Nowy Sącz,
kontakt: tel. 18 444 35 70, 18 444 35 71, e-mail: miasteczko@muzeum.sacz.pl
· Muzeum Pienińskie w Szlachtowej, ul. Łemkowska 37, 34-460 Szlachtowa,
kontakt: tel.18 262 22 58, muzeum_szczawnica@muzeum.sacz.pl
Rezerwacji terminów zajęć prosimy dokonywać z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
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IV. ŚCIEŻKI EDUKACYJNE
Oferta adresowana jest do nauczycieli i młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

1. Szlak rzemiosła i przemysłu wiejskiego – w tradycyjnych warsztatach wiejskich
i małomiasteczkowych.
–
–
–
–
–
–
–

Wprowadzenie – film o rzemiośle wiejskim.
Prezentacja:
pracowni garncarza w Miasteczku Galicyjskim,
warsztatu kołodzieja i stolarza w chałupie z Mszalnicy,
kuźni z Czaczowa,
zagrody z Królowej Ruskiej, spotkanie z cieślą,
olejarni ze Słopnic,
chałupy z Obidzy,
chałupy z Kamienicy.

2. Szlak strojów sądeckich – prezentacja codziennych i świątecznych strojów
ludowych Lachów, Pogórzan, Górali i Łemków oraz ubiorów mieszkańców
miasteczek galicyjskich.
–
–
–
–
–
–

Wprowadzenie – film o tradycyjnym ubiorze ludowym na Sądecczyźnie.
Prezentacja:
dworu z Łososiny Dolnej w Miasteczku Galicyjskim, prezentacja strojów małomiasteczkowych,
zagrody z Mszalnicy, opowieść o strojach pogórzańskich (prezentacja elementów stroju
ludowego),
zagrody z Królowej Ruskiej, opowieść o stroju łemkowskim,
zagrody z Zagorzyna, opowieść o stroju Górali Sądeckich,
zagrody z Obidzy,
chałupy z Kamienicy.

3. Jak pachnie i smakuje wieś?
–
–
–

Wprowadzenie – o tym, co dawniej jedzono, w latach chudych i od święta.
Prezentacja:
chałupy zielarki z Lipnicy, pachnąca opowieść o zastosowaniu ziół w medycynie ludowej
chałupy z Łabowej,
zagrody z Zagorzyna, opowieść o codziennych naczyniach i sprzętach kuchennych,
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–

zagrody z Obidzy, jak powstają owcze serki – opowieść o obróbce mleka, prezentacja
potrzebnych do tego naczyń i sprzętów.
Szczegółowe informacje (dot. poz. 1-3):
Dział Etnografii, ul. Długoszowskiego 83 b, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 441 44 12 • e-mail: skansen@muzeum.sacz.pl

4. Szlakiem stanowisk archeologicznych Nowego Sącza.

Zajęcia edukacyjne w terenie: wędrówka po stanowiskach archeologicznych w obrębie
starego miasta w Nowym Sączu.

5. Kultura i natura w przestrzeni Sądeckiego Parku Etnograficznego i Miasteczka
Galicyjskiego.

Zajęcia edukacyjne o charakterze przyrodniczo-kulturowym, organizowane we współpracy
z Ligą Ochrony Przyrody, typu: warsztaty, lekcje muzealne, wykłady, konferencje, seminaria
przeprowadzane przez specjalistów z zakresu edukacji środowiskowej, architektury krajobrazu,
kulturoznawców. Adresowane są do nauczycieli, uczniów i studentów, a realizowane w ramach
terenowej, dydaktycznej ścieżki przyrodniczej LAS FALKOWSKI.
Szczegółowe informacje (dot. poz. 4-5):
Dział Edukacji, ul. Lwowska 3, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 443 77 08 wew. 124 • e-mail: edukacja@muzeum.sacz.pl

V. OFERTA SPECJALNA DLA SZKÓŁ – projekt pn. KLIMATY GALICYJSKIE
Proponujemy uczniom sądeckich szkół wszystkich etapów nauczania specjalne
zwiedzanie Muzeum Pienińskiego w Szlachtowej i Miasteczka Galicyjskiego w Sądeckim Parku
Etnograficznym – przestrzeni oraz pracowni, a także wnętrz oraz stałych i czasowych wystaw.
Oferta obowiązuje w terminie: listopad 2017 – kwiecień 2018 i dotyczy szkół, które zgłoszą
udział łącznie nie mniej niż 100 osób w grupach 25-30 osób. Odpłatność w wysokości 50%
obowiązującego biletu ulgowego.
Szczegółowe informacje:
Sądecki Park Etnograficzny – Miasteczko Galicyjskie, ul. Lwowska 226, Nowy Sącz
tel. 18 444 35 70, 18 444 35 71, 18 441 02 10 • e-mail: miasteczko@muzeum.sacz.pl

VI. ZAJĘCIA DODATKOWE:
1. Projekcje filmów z zakresu kultury ludowej i historii w ramach zwiedzania
ekspozycji:
–
–

Historia i kultura Łemków,
Dawna Sądecczyzna: Lachy, Pogórzanie, Górale Sądeccy, Niemcy Galicyjscy na Sądecczyźnie
– rzemiosło i drobna wytwórczość w kulturze wschodniej Galicji.
Szczegółowe informacje:
Sądecki Park Etnograficzny – Miasteczko Galicyjskie, ul. Lwowska 226, Nowy Sącz
tel. 18 444 35 70, 18 444 35 71, 18 441 02 10 • e-mail: miasteczko@muzeum.sacz.pl

2. Konsultacje specjalistyczne dla uczniów i studentów wg indywidualnych zgłoszeń.

VII. BON KULTURY 2017, 2018
Szczegółowe informacje na stronie
www.muzeum.sacz.pl
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